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Oppland Tannlegeforening

Vinterseminar 2013

ppland tannlegeforening gjentar 
suksessen og arrangerer vinterse-

minar på Kvitfjell. Her får vi en faglig 
oppdatering sammen med hyggelig 
samvær og skiaktiviteter. I år har vi 
meget spennende forelesere som vil 
være kjent for de fleste innen fagmiljø-
et: Professor, pedodonti og adferdsfag 
Ivar Espelid, og Professor, kariologi og 
gerodontologi Anne Bjørg Tveit, og vi 
håper tannleger og tannteknikere vil 
finne seminaret interessant å delta på. 
Tidspunktet er lørdag 23. februar og 
søndag 24. februar. De fleste velger 
å reise opp på fredag for ekstra moro, 
og avslutte etter lunsj søndag.

Kursets tittel og kursgivere
Dentale utviklingsforstyrrelser og ero-
sjoner. Utfordringer knyttet til diagnos-
tikk og behandling.
Foredragsholdere: Ivar Espelid og Anne 
Bjørg Tveit

Sportslige aktiviteter
Gudbrandsgaard Hotell ligger ved 
midtstasjonen inntil Kvitfjell alpinan-
legg. Skianlegget er gjort familievenn-
lig, slik at alle kan finne traseer etter 
egne ferdigheter. Maskinpreparerte tur- 
og langrennsløyper starter fra hotellet.

Sosiale aktiviteter
Hotellet har en lun og sosial atmosfære 
i naturskjønne omgivelser. Lørdag vil 
det være felles festmiddag.

Opphold døgnpris
Per person i enkeltværelse kr. 1545,-
Per person i dobbeltværelse kr. 1345,-
I prisen inngår full pensjon til kursdel-
takerne, og kaffe i pausene.
Ikkeboende blir belastet en dagpakke-
pris.

Påmeldingsfrist
Påmelding senest 27.01.2013.
Vi har reservert et visst antall rom, det 
er derfor viktig å holde fristen.
Skulle det melde seg for få deltakere, 
må vi forbeholde oss retten til å avlyse.

Målgruppe
Tannleger og tannteknikere.

Tid
Lørdag 23. februar 2013 
kl. 13.30 – 17.30
Søndag 24. februar 2013 
kl. 09.30 – 12.30

Sted
Gudbrandsgaard Hotell, 
Kvitfjell, Ringebu.

Kursavgift
Kr 1750,-

Påmelding
Senest 27.01.2013 til Øyvind Saur. 
Tlf: 61 15 97 00
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